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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
MODIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL
Identificació del títol
Denominació: Graduat o Graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Universitat/s: Universitat Ramon Llull
Centre/s: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Branca/ques: Ciències Socials i Jurídiques

Introducció
D’acord amb el que estableix l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat
pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha
procedit a avaluar la proposta de modificació del pla d'estudis que condueix al Títol universitari
oficial a dalt esmentat.
L'avaluació de les modificacions s'ha realitzat de forma col·legiada per la Comissió Específica
de Ciències Socials i Jurídiques. L'avaluació s'ha dut a terme d'acord amb la Guia per a
l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster.
Aquesta guia recull els criteris i les directrius que estableix el Protocol d'avaluació per a la
verificació de títols universitaris oficials elaborat conjuntament per les agències que compleixen
els requisits establerts a l'article 24.3 del RD 1393/2007.

Resultat
Una vegada el Consell d'Universitats ha enviat la proposta de modificació del pla d'estudis a
AQU Catalunya i aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica de Ciències Socials i
Jurídiques de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat emetre el
present informe.

La institució presenta les modificacions següents de caràcter organitzatiu en l'apartat
Descripció del pla d'estudis:


S'eliminen diverses incompatibilitats entre mòduls i es redueix el nombre de crèdits que han
de ser superats per cursar Treball Fi de Grau, Pràcticum I i Pràcticum II. Aquestes
modificacions es justifiquen en base al nombre de competències coincidents.
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El mòdul d’optativitat de 18 crèdits es desdobla en 3 mòduls de 6 crèdits, per facilitar als
estudiants que puguin cursar les matèries que millor s'ajustin als seus interessos
professionals.



La matèria de caràcter obligatori Ciències bàsiques aplicades a l'esport passa a considerarse de caràcter bàsic per tal d'aconseguir una major coherència en la categorització dels
mòduls.

Aquestes modificacions no suposen canvis en continguts ni competències i es justifiquen
adequadament.
S'avalua favorablement la incorporació de les modificacions al títol de Graduat o Graduada en
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. La institució ha d'informar adequadament d'aquests
canvis als estudiants de la titulació per tots els mitjans de què disposi a aquest efecte.

El president de la Comissió Específica de Ciències Socials i Jurídiques

Dr. Juan José Perona Páez
Barcelona, 03/05/2012
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